
 الحقوق - اقض عنا الدین
 
شھیدا في سبیل هللا تعالى. لذلك من المھم جدا أن نتكلم عن لنفوس معلقة بدیونھا ولو كان ا

 قضاء الدیون. ألن الدیون تمنع المرء من التقدم في الدنیا واآلخرة. 
أكثر الناس تعتقد أن الدیون فقط في األموال ولكن الدیون أشمل جدا من األموال بل أیضا 

 . الیوم وھذا موضوع من الدیون "الحقوق"
 

ْبِع َوَربَّ اْألَْرِض، َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم، َربَّنَا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، فَالِ (( َمَواِت السَّ َق اللَُّھمَّ َربَّ السَّ
ْنِجیِل َواْلفُْرقَاِن، أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ اْلحَ  بِّ َوالنََّوى، َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َواْإلِ

ُل فَلَْیَس قَْبلََك َشْيٌء، َوأَْنَت اْآلِخُر فَلَْیَس بَْعَدَك َشْيٌء، َوأَْنَت ال اِھُر ظَّ بِنَاِصیَتِِھ، اللَُّھمَّ أَْنَت اْألَوَّ
 ).)َوأَْغنِنَا ِمَن اْلفَْقرِ  اْقِض َعنَّا الدَّْینَ لَْیَس فَْوقََك َشْيٌء، َوأَْنَت اْلبَاِطُن فَلَْیَس ُدونََك َشْيٌء، فَ 
 
، لذلك قبلھ نطلب من هللا رُذكر في دعاء قبل النوم، والنوم الموت األصغ "ناقض عنا الدی"

إذا متنا في النوم ولم نستطع  أرواحناتتعلق أن یقضي عنا الدیون المتراكمة علینا كي ال 
 قضاءھا. 

 
لذي یُقدم المرء بأربعة أسماء من هللا تعالى كي یقضي عنھ الدین، فھو األول ا یتوسل

وھو اآلخر الذي لیس بعده شيء، فھو اآلخر الذي یُرینا یقضي دیونھ، األسباب للمرء كي 
ھو الظاھر الذي یُظھر لنا الدیون و فضلھ بقضاء الدین عنا علینا ویتمنتیجة قضاء الدیون 

 ھو العلیم ببواطن األموروالباطن الذي لیس دونھ شيء  وویبینھا لنا كي نُقضیھا، وھ
 . والدیون

 
طلب أداء  یبین التبرؤ من الحول والقوة وھو الدعاء)(الجزء األول من  اقض عناوكذلك، 

 حقوق الناس.
 أداء حاجات النفس.  وھو طلبلجزء الثاني من الدعاء) واغننا من الفقر (ا

 
 

وكذلك ھذه األسماء األربعة فقط ُذكرت في سورة الحدید. لذلك جواب كیفیة قضاء الدین 
 یوجد في ھذه السورة المباركة. 

ا َجَعلَُكْم ُمْستَْخلَفِیَن فِیِھ ((قال تعالى:  7 لذلك في سورة الحدید ِ َوَرُسولِِھ َوأَْنفِقُوا ِممَّ آِمنُوا بِا|َّ
. وھذا ھو من أسباب مما نملكفذكر عن التصدق  ))لَھُْم أَْجٌر َكبِیرٌ  َوأَْنفَقُوافَالَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم 

 قضاء الدین. 
؟؟ شح النفس، فالنفس شحیحة تطالب بحقوقھا وال تعطي النفقةولكن ما الذي یمنعنا من 

 سیُسأل عنھا.حقوق الناس الذي یقضي المؤمن ال یُطالب بحقوقھ بل الحقوق. 
 



 على أمتھ/ عبدهحق هللا تعالى 

 أن یطیع الخلق معصیة | سبحانھ وتعالى. ءیحق للمرفال  حق هللا یسبق جمیع الحقوق،
 

كنت ردف النبي صلى هللا علیھ وسلم،  :وعن معاذ بن جبل ، رضي هللا عنھ ، قالحدیث: ((
 ؟ .عباده، وما حق العباد على هللا یا معاذ ھل تدري ما حق هللا على " :على حمار فقال

العباد أن یعبدوه، وال یشركوا بھ شیئاً، وحق على فإن حق هللا ":قال .هللا ورسولھ أعلم :قلت
 ً قال  ؟، فقلت، یا رسول هللا أفال أبشر الناسالعباد على هللا أن ال یعذب من ال یشرك بھ شیئا

 . ))علیھ متفق(( )).ال تبشرھم فیتكلوا
 

 أوال: اإلیمان بھ
 

 اإلیمان بوجوده .1
 

یت الرزاق یعطي االیمان بربوبیتھ بأنھ مالك الخالق المدبر المحیي المم .2
 ھو على كل شيء قدیر. ویمنع یعز ویذل و

 
َماَواِت َواْألَْرَض فِي ِستَِّة أَیَّاٍم  :54األعراف  ُ الَِّذي َخلََق السَّ ثُمَّ اْستََوى َعلَى إِنَّ َربَُّكُم هللاَّ

َراٍت بِأَْمِرِه أََال  ھُ لَ  اْلَعْرِش یُْغِشي اللَّْیَل النََّھاَر یَْطلُبُھُ َحثِیثًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ
ُ َربُّ اْلَعالَِمینَ   اْلَخْلُق َواْألَْمُر تَبَاَرَك هللاَّ

 
ُ الَِّذي 3یونس  َماَواِت َواْألَْرَض فِي ِستَِّة أَیَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش : إِنَّ َربَُّكُم هللاَّ َخلََق السَّ

ُ َربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ أَفََال تََذكَُّرونَ   یَُدبُِّر اْألَْمَر َما ِمْن َشفِیٍع إِالَّ ِمْن بَْعِد إِْذنِِھ َذلُِكُم هللاَّ
 

 في اآلیتین الكریمتین ذكر تعالى تعریف الرب: الذي خلق + والذي یأمر  §
 

 اإلیمان بألوھیتھ ال معبود بحق اال ھو  .3
 

ُ َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو اْلَحيُّ اْلقَیُّوُم َال تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َوَال نَْوٌم لَھُ َما فِي  : 255سورة البقرة  هللاَّ
َماَواِت َوَما فِي  اْألَْرِض َمْن َذا الَِّذي یَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِِھ یَْعلَُم َما بَْیَن أَْیِدیِھْم َوَما َخْلفَُھْم السَّ

َماَواِت َواْألَْرَض َوَال یَئُوُدهُ  َوَال یُِحیطُوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِھ إِالَّ بَِما َشاَء َوِسَع ُكْرِسیُّھُ السَّ
 لِيُّ اْلَعِظیمُ ِحْفظُُھَما َوُھَو اْلعَ 

 
 
 



كییف تبیھ وال تحریف وال شسمائھ وصفاتھ من غیر تعطیل وال تاإلیمان بأ .4
 وال تمثیل

 
 أركان اإلیمان -ثانیا: االیمان بكل ما أخبر بھ 

 
ِ لَْیَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَھُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن  :177البقرة  آَمَن بِا�َّ

ى َواْلیَْوِم اْآلِخِر َواْلَمَالئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِیِّیَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّھ َذِوي اْلقُْربَى َواْلیَتَامَ 
َكاةَ َوالْ  َالةَ َوآتَى الزَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ ائِلِیَن َوفِي الرِّ بِیِل َوالسَّ ُموفُوَن َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَّ

اِء َوِحیَن اْلبَأِْس أُولَئَِك الَِّذیَن َصَدقُوا  رَّ ابِِریَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّ بَِعْھِدِھْم إَِذا َعاَھُدوا َوالصَّ
 َوأُولَئَِك ُھُم اْلُمتَّقُونَ 

 

 ثالثا: النصیحة | تعالى
 معنى النصیحة: خالص من غیر شوائب 

 من الشوائب التي قد تصیب االنسان في العبادات، العجز والكسل أو األھواء. 
 

ِ صلى هللا علیھ وسلم قَاَل حدیث:  یَن النَِّصیَحةُ إِنَّ  "َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ، َعْن َرُسوِل هللاَّ إِنَّ الدِّ
یَن النَِّصیَحةُ  یَن النَِّصیَحةُ إِنَّ الدِّ ِ قَاَل  قَالُوا لَِمنْ  . "الدِّ ِ َولِِكتَابِِھ َولَِرُسولِھِ  "یَا َرُسوَل هللاَّ َّ�ِ 

تِِھمْ  ِة اْلُمْسلِِمیَن َوَعامَّ  . " َوألَئِمَّ
 

 القیام بالواجبات وترك المحرمات  .1

 االجتھاد بالتقرب الیھ بالنوافل واجتناب المكروھات .2

 تقدیم محبة هللا على محبوب بالقلب والجوارح  .3

 وھذا یأتي مع تعلم أسماء هللا وصفاتھ.  -

 بادة خالصة لوجھ هللالع .4

 

 : التعجیل بالتوبةرابعا
 

َوقُْل لِْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظَن فُُروَجُھنَّ َوَال یُْبِدیَن  :31سورة النور 
نَّ بُُعولَتِھِ ِزینَتَُھنَّ إِالَّ َما ظََھَر ِمْنَھا َوْلیَْضِرْبَن بُِخُمِرِھنَّ َعلَى ُجیُوبِِھنَّ َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَُھنَّ إِالَّ لِ 

آبَاِء بُُعولَتِِھنَّ أَْو أَْبنَائِِھنَّ أَْو أَْبنَاِء بُُعولَتِِھنَّ أَْو إِْخَوانِِھنَّ أَْو بَنِي إِْخَوانِِھنَّ أَْو  أَْو آبَائِِھنَّ أَوْ 



ْربَِة ِمَن الرِّ  أَِو  َجالِ بَنِي أََخَواتِِھنَّ أَْو نَِسائِِھنَّ أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُھنَّ أَِو التَّابِِعیَن َغْیِر أُولِي اْإلِ
 الطِّْفِل الَِّذیَن لَْم یَْظَھُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء َوَال یَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِھنَّ لِیُْعلََم َما یُْخفِیَن ِمنْ 

ِ َجِمیًعا أَیُّھَ اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ   ِزینَتِِھنَّ َوتُوبُوا إِلَى هللاَّ
 

 االسالم: المحافظة على أركان خامسا
 

بُنَِي اِإلْسالَُم َعلَى َخْمٍس َعلَى  " َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّبِيِّ صلى هللا علیھ وسلم قَاَل حدیث: 
َكاِة َوَحجِّ اْلبَْیِت َوَصْوِم َرَمَضانَ  الَِة َوإِیتَاِء الزَّ ُ َویُْكفََر بَِما ُدونَھُ َوإِقَاِم الصَّ  ." أَْن یُْعبََد هللاَّ

 
خمس صلوات بالیوم واللیلة یكفر هللا بھن الخطایا ویرفع الدرجات ویصلح القلوب  .1

 واألحوال 
o  الصالة، وھي الصلة بین المرء وهللا تعالى. إذا لم یصلي  االسالممن أھم أركان

 المرء لسنین ومن ثم تاب لیس علیھ اال التوبة ولیس علیھ قضاء ھذه الصلوات. 
 

 من مالكزكاة یسیرة ٌ .2
والتھاون عن الزكاة یكون في رقبة المرء حتى ھي حق العباد علینا.  الزكاة -

 یعطیھا. 
 شھر رمضانصیام  .3

 قضاء صیام رمضان دین في رقبة المرء. ولو لم یصلم المرء لسنین علیھ أن -
 في أسرع وقت. اماألی یتوب ویقضي

 حج البیت مرة واحدة بالعمر لمن استطاع الیھ سبیال  .4
 

 سادسا: الصبر
 

ا  :128-126سورة النحل  ِ َوَال تَْحَزْن َعلَْیِھْم َوَال تَُك فِي َضْیٍق ِممَّ َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِا�َّ
َ َمَع الَِّذیَن اتَّقَْوا َوالَِّذیَن ُھْم ُمْحِسنُونَ   یَْمُكُروَن * إِنَّ هللاَّ

 
 صبر في األقدار واألوامر والنواھي ال -
رزقھم  ویملكونالذین یستكبرون عن الصبر ھم الذین یعتقدون أنھم أغنیاء  -

 أمورھم. روتدبی
 

 سابعا: الصدق مع هللا
 

 استواء الظاھر والباطن.  -
 والكذب في القلب من صفات المنافقین. .الكذبضد الصدق ھو  -



 ثامنا: التقوى 
 

َ َحقَّ تُقَاتِِھ َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسلُِمونَ : یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا 102آل عمران   هللاَّ
 لتقوى أي الحذر مما یعملھ المرء في السر والعالنیة، في الظاھر والباطن. ا -
 أحیانا المرء یتقي الناس، وھذا لیس من حقوقھم بل من حقوق العلیم بذات الصدور.  -

 

 تاسعا: التوكل علیھ
 

ْل َعلَْیِھ َوَما  :123ھود  َماَواِت َواْألَْرِض َوإِلَْیِھ یُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّھُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّ ِ َغْیُب السَّ َوِ�َّ
ا تَْعَملُونَ   َربَُّك بَِغافٍِل َعمَّ

 
ِ ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ یَقُوُل حدیث:  ْلتُْم أَنَُّكْم تََوكَّ لَْو  "َسِمْعُت ُعَمَر، یَقُوُل َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

لِِھ لََرَزقَُكْم َكَما یَْرُزُق الطَّْیَر تَْغُدو ِخَماًصا َوتَُروُح بِطَانًا ِ َحقَّ تََوكُّ  . " َعلَى هللاَّ
 
 

 عاشرا: االستقامة على دینھ
 

ِ َرِضَي هللاُ َعْنھُ قَاَل: "قُْلت: یَا حدیث:  َعْن أَبِي َعْمٍرو َوقِیَل: أَبِي َعْمَرةَ ُسْفیَاَن ْبِن َعْبِد هللاَّ
ْسَالِم قَْوًال َال أَْسأَُل َعْنھُ أََحًدا َغْیَرك؛ قَاَل:  ِ! قُْل لِي فِي اْإلِ ِ ثُمَّ اْستَقِْم.َرُسوَل هللاَّ  "قُْل: آَمْنت بِاَ�َّ

 لمرواه مس
 

 ثبات علیھ وعدم الزیغ. االستقامة في الدین، أي ال -
 

 حق الرسول صلى هللا علیھ وسلم 

صلى  المؤمن المؤدي حق النبي. فم یأتي بعد حق هللا على العبادحق النبي صلى هللا علیھ وسل
 هللا علیھ سلم ال یقدم بین یدي هللا ورسولھ. 

 
َ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن : 5-1سورة الحجرات  َ إِنَّ هللاَّ ِ َوَرُسولِِھ َواتَّقُوا هللاَّ ُموا بَْیَن یََدِي هللاَّ آَمنُوا َال تُقَدِّ

یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَْرفَُعوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َوَال تَْجَھُروا لَھُ *  َسِمیٌع َعلِیمٌ 
وَن *  أَْن تَْحبَطَ أَْعَمالُُكْم َوأَْنتُْم َال تَْشُعُرونَ  بِاْلقَْوِل َكَجْھِر بَْعِضُكْم لِبَْعضٍ  إِنَّ الَِّذیَن یَُغضُّ

ُ قُلُوبَُھْم لِلتَّْقَوى لَُھْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجرٌ  ِ أُولَئَِك الَِّذیَن اْمتََحَن هللاَّ  * َعِظیمٌ  أَْصَواتَُھْم ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ



َولَْو أَنَُّھْم َصبَُروا َحتَّى تَْخُرَج *  َراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرُھْم َال یَْعقِلُونَ إِنَّ الَِّذیَن یُنَاُدونََك ِمْن وَ 
ُ َغفُوٌر َرِحیمٌ   إِلَْیِھْم لََكاَن َخْیًرا لَُھْم َوهللاَّ

 
جمیع ھذه األمور التي ُذكرت في سورة الحجرات عن التأدب في الكالم مع النبي  -

 صلى هللا علیھ وسلم. 
 

 االیمان الصادق بھأوال: 
 تصدیقھ فیما أخبر (األخبار والشرائع).  -

 
 ثانیا: جواب طاعتھ صلى هللا علیھ وسلم والحذر من معصیتھ

 
 طاعتھ فیما أخبر. -

ُسوِل َولِِذي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى  :7الحشر  ُ َعلَى َرُسولِِھ ِمْن أَْھِل اْلقَُرى فَلِلَِّھ َولِلرَّ َما أَفَاَء هللاَّ
ُسوُل فَُخُذوهُ  بِیِل َكْي َال یَُكوَن ُدولَةً بَْیَن اْألَْغنِیَاِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَّ َوَما  َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَّ

َ َشِدیُد اْلِعقَابِ  َ إِنَّ هللاَّ  نََھاُكْم َعْنھُ فَاْنتَُھوا َواتَّقُوا هللاَّ
 

ي عھد النبي صلى كن ففرض. ((لم ینة أو القال أحد السلف عندما سألھ أحد الخلف عن الس
 فرق بین السنة والفرض)). فكانوا یعملون على قدر االستطاعة. هللا علیھ وسلم یُ 

 
 رد البدع –بما شرع اال ثالثا: أن ال نعبد هللا 

 
 النَّبِيِّ صلىَعْن أَنٍَس، أَنَّ نَفًَرا، ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ صلى هللا علیھ وسلم َسأَلُوا أَْزَواَج  -

ُج النَِّساَء  رِّ فَقَاَل بَْعُضھُْم الَ أَتََزوَّ ُكُل َوقَاَل بَْعُضھُْم الَ آ .هللا علیھ وسلم َعْن َعَملِِھ فِي السِّ
َ َوأَْثنَى َعلَْیِھ  .َوقَاَل بَْعُضھُْم الَ أَنَاُم َعلَى فَِراٍش  .اللَّْحَم  َواٍم بَاُل أَقْ َما  " فَقَاَل  .فََحِمَد هللاَّ

ُج النَِّساَء فََمْن َرِغَب َعْن  قَالُوا َكَذا َوَكَذا لَِكنِّي أَُصلِّي َوأَنَاُم َوأَُصوُم َوأُْفِطُر َوأَتََزوَّ
 . " ُسنَّتِي فَلَْیَس ِمنِّي

 
 احترامھ وتوقیره ونصرتھمحبتھ ورابعا: 

 
َ  :32-31آل عمران  ُ  قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ ُ َویَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوهللاَّ فَاتَّبُِعونِي یُْحبِْبُكُم هللاَّ

َ َال یُِحبُّ اْلَكافِِرینَ  ُسوَل فَإِْن تََولَّْوا فَإِنَّ هللاَّ َ َوالرَّ  َغفُوٌر َرِحیٌم * قُْل أَِطیُعوا هللاَّ
 

ُروهُ َوتُ  : 9الفتح  ِ َوَرُسولِِھ َوتَُعزِّ  َوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصیًال لِتُْؤِمنُوا بِا�َّ
 

ِ صلى هللا علیھ وسلم : حدیث الَ یُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى  " َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك، قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ
 . "أَُكوَن أََحبَّ إِلَْیِھ ِمْن َولَِدِه َوَوالِِدِه َوالنَّاِس أَْجَمِعیَن 



 
یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَْرفَُعوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َوَال تَْجَھُروا لَھُ بِاْلقَْوِل  :2الحجرات 

 َكَجْھِر بَْعِضُكْم لِبَْعٍض أَْن تَْحبَطَ أَْعَمالُُكْم َوأَْنتُْم َال تَْشُعُرونَ 
 

 الصالة علیھ صلى هللا علیھ وسلمخامسا: 
 

َ َوَمَالئَِكتَھُ یَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِّ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْیِھ َوَسلُِّموا  :56األحزاب  إِنَّ هللاَّ
 تَْسلِیًما

 
 سادسا: التحاكم الیھ والرضا بما حكم 

 
ُموَك فِیَما َشَجَر بَْینَُھْم ثُ : 65النساء  مَّ َال یَِجُدوا فِي أَْنفُِسِھْم فََال َوَربَِّك َال یُْؤِمنُوَن َحتَّى یَُحكِّ

ا قََضْیَت َویَُسلُِّموا تَْسلِیًما  َحَرًجا ِممَّ
 

 سابعا: إنزالھ مكانتھ بال غلو وال تقصیر 
 

 فھو عبد هللا ورسولھ فال غلو وال تقصیر. 
 

 َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى هللاَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َسِمَع ُعَمَر ـ رضى هللا عنھ ـ یَقُوُل َعلَى اْلِمْنبَِر حدیث: 
الَ تُْطُرونِي َكَما أَْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْریََم، فَإِنََّما أَنَا َعْبُدهُ، فَقُولُوا َعْبُد  " علیھ وسلم یَقُوُل 

ِ َوَرُسولُھُ   ."هللاَّ
  

 ثامنا: نشر دعوتھ 
 

النبي صلى هللا علیھ وسلم وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما أن حدیث: 
بلغوا عني ولو آیة وحدثوا عن بني إسرائیل وال حرج، ومن كذب علي متعمًدا "  :قال

 .))رواه البخاري(( "فلیتبوأ مقعده من النار
 

 تاسعا: أال ینادي باسمھ
 

ُ الَِّذیَن : 63سورة النور  ُسوِل بَْینَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا قَْد یَْعلَُم هللاَّ َال تَْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّ
 َذاٌب أَلِیمٌ عَ  یَتََسلَّلُوَن ِمْنُكْم لَِواًذا فَْلیَْحَذِر الَِّذیَن یَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصیبَُھْم فِْتنَةٌ أَْو یُِصیبَُھمْ 

 
 



  الوالدین حقوق/بر

 ب:یالمرأة المتزوجة، الحقوق علیھا بالترت
o  األبناء  الزوج=> رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم => هللا <= 

 
 المرأة الغیر متزوجة: 

o  الوالدینرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم => هللا <= 
 

 الرجل: 
o  الوالدینرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم => هللا <=  

 
 الوالدین تشمل األجداد (الجد والجدة من الطرفین)  -

 
ا یَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك  :24-23سورة اإلسراء  َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا إِمَّ

َواْخفِْض لَُھَما *  تَْنَھْرُھَما َوقُْل لَُھَما قَْوًال َكِریًمااْلِكبََر أََحُدُھَما أَْو ِكَالُھَما فََال تَقُْل لَُھَما أُفٍّ َوَال 
ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمُھَما َكَما َربَّیَانِي َصِغیًرا لِّ ِمَن الرَّ  َجنَاَح الذُّ

 
 االحسان إلیھما قوال وفعال بالمال والبدن  أوال:

 
ِ، أَنَّ َرُجالً،حدیث:  ِ إِنَّ لِي َماالً َوَولًَدا َوإِنَّ أَبِي یُِریُد أَْن  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ قَاَل یَا َرُسوَل هللاَّ

 . " أَْنَت َوَمالَُك ألَبِیكَ  " یَْجتَاَح َمالِي فَقَاَل 
 

 ثانیا: امتثال أمرھما بدون معصیة هللا وفي غیر ما فیھ ضرر علیك 
 

 القولتلین لھما ثالثا: 
 

 تلین لھما الوجھرابعا: 
 

 خامسا: خدمتھما بالوجھ الالئق
 

 سادسا: ال تتضجر منھما عند المرض والكبر 
 



  حقوق األوالد

 
لألوالد إذا أرادوا اإلحسان أن یرجع األوالد أمانھ في عنق اآلباء، على اآلباء أن یحسنوا 

 . كل ما زاد إحسان اآلباء لألبناء كلما زاد برھم للوالدین. إلیھم
 

 تربیتھم التربیة الدینیة واألخالقیة  أوال:
 

ِ َوَمْن یَْشُكْر فَإِنََّما یَْشُكُر لِنَْفِسِھ َوَمْن  :15-12لقمان  َولَقَْد آتَْینَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر ِ�َّ
َ َغنِيٌّ َحِمیدٌ  ْرَك َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبنِِھ َوُھَو یَِعظُھُ *  َكفََر فَإِنَّ هللاَّ ِ إِنَّ الشِّ یَا بُنَيَّ َال تُْشِرْك بِا�َّ

ھُ َوْھنًا َعلَى َوْھٍن َوفَِصالُھُ فِي َعاَمْیِن أَِن *  لَظُْلٌم َعِظیمٌ  ْنَساَن بَِوالَِدْیِھ َحَملَْتھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ َوَوصَّ
ْن تُْشِرَك بِي َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم فََال َوإِْن َجاَھَداَك َعلَى أَ *  اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْیَك إِلَيَّ اْلَمِصیرُ 

ْنیَا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِیَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَ  ْم بَِما بِّئُكُ تُِطْعُھَما َوَصاِحْبُھَما فِي الدُّ
َماَواِت یَا بُنَيَّ إِنََّھا إِْن تَُك ِمْثقَاَل *  ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السَّ

َ لَِطیٌف َخبِیرٌ  ُ إِنَّ هللاَّ َالةَ َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنھَ *  أَْو فِي اْألَْرِض یَأِْت بَِھا هللاَّ یَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ
َك لِلنَّاِس َوَال *  لَِك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ ذَ  َوَال تَُصعِّْر َخدَّ

َ َال یُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ  َواْقِصْد فِي َمْشیَِك َواْغُضْض ِمْن *  تَْمِش فِي اْألَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللاَّ
 َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمیرِ 

 
ة وأنفعھا لألوالد ھو كون الوالدین المثل األعلى. على الوالدین أن أعظم تربی -

یصبروا، یكظموا الغیظ، ال یقللوا من قدرھم، فالوالدین مرآة األوالد. فھم ینسخون 
 الوالدین وأخالقھم. 

 رحمتھم من أنفع طرق التربیة لألوالد.  -
 تربیتھم لیس عمل المعلم بل ھو واجب الوالدین.  -
 

 نصائح لقمان: 
v  التوحید –عدم الشرك 
v معرفة هللا وقدرتھ وعلمھ 
v  إقامة الصالة 
v  األمر بالمعروف والنھي عن المنكر 
v  الصبر على ما یصیبھم 
v ر استكبارا یعدم التصع 
v  عدم المشي مرحا 
v  (كل مختال فخور) تذكره بأن ال یحب المتكبرین 
v  االقتصاد في المشي 
v  تغصص الصوت 



 المأكل والمشرب والملبسثانیا: االھتمام ب
 

 ثالثا: تغذیة قلبھ بالعلم واإلیمان 
 

  تقطیررابعا: ینفق علیھم بالمعروف من غیر إسراف وال 
 

 خامسا: ال یُفضل أحدا على أحد في العطایا والھبات 
 

v  .عدم المقارنات بینھم أو بینھم بین غیرھم. فھذا یؤدي الى التحاسد والحقد بینھم 
  

  حقوق األقارب

 األخ والعم والخال وأوالدھما -
 

 صلة الرحم بالمعروف ببذل الجاه والمال والبدن.  .1
 

ِ  -رضى هللا عنھ  -َوَعْن ُجبَْیِر ْبِن ُمْطِعٍم حدیث:  -صلى هللا علیھ وسلم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل َهللاَّ
 . )1914ُمتَّفٌَق َعلَْیِھ ( } یَْعنِي: قَاِطَع َرِحٍم. َال یَْدُخُل اَْلَجنَّةَ قَاِطعٌ { 
 

إن هللا تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منھم  " :قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حدیث: 
نعم أما ترضین أن أصل من  :ھذا مقام العائذ بك من القطیعة، قال :قامت الرحم، فقالت

قال رسول هللا صلى هللا علیھ  فذلك لك، ثم :بلى، قال :قالت ؟وصلك، وأقطع من قطعك
فھل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا ( :اقرءوا إن شئتم " :وسلم 
متفق (( ] 22،32 :محمد[ )أولئك الذین لعنھم هللا فأصمھم وأعمى أبصارھم .أرحامكم
 ).)علیھ

 

  الزوجةحقوق 

َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً  َوِمْن آیَاتِِھ أَنْ  : 21الروم 
 َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 



 
v الزوجین سكن لبعض.  
v  .ومن الرحمة بین الزوجین التغاضي عن تقصیرھم وعصیانھم 
v المعروف یبذل الحق الواجب بكل سماحة وسھولة. من حق الزوجین الُمعاشرة ب 

 
 أوال: حقوق المالیة 

 
 المھر  .1

 النفقة  .2

 السكنى .3

 
 ثانیا: الحقوق الغیر مالیة 

 
 العدل بین الزوجات  .1

 المعاشرة بالمعروف  .2

 عدم اإلضرار بالزوجة  .3

 

  حقوق الزوج

 الطاعة في أمره اال بمعصیة هللا أوال: 
 

 تمكین االستمتاع ثانیا: 
 

ا إذا دع"  :قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  :عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قالحدیث: 
متفق (( "الرجل امرأتھ إلى فراشھ فأبت، فبات غضبان علیھا، لعنتھا المالئكة حتى تصبح

  .))علیھ
 

الَ تَُصوُم اْلَمْرأَةُ َوبَْعلَُھا َشاِھٌد إِالَّ  " َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ، َعِن النَّبِيِّ صلى هللا علیھ وسلم حدیث: 
 ." بِإِْذنِھِ 

 



 یكره الزوج دخولھ عدم اإلذن لمن ثالثا: 
 

 عدم الخروج من البیت بغیر إذنھ رابعا: 
 

 التأدیب عند النشوز خامسا: 
 

ُ : 34النساء  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن الرِّ
تِي تََخافُوَن نُُشوَزُھنَّ فَِعظُ  ُ َوالالَّ الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ وُھنَّ أَْمَوالِِھْم فَالصَّ

َ َكاَن َعلِیًّا َواْھُجُروُھنَّ فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُوُھنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال  تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال إِنَّ هللاَّ
 َكبِیًرا

 
 خدمة الزوجة زوجھا سادسا: 

 
 سابعا: المعاشرة بالمعروف 

 

  الرعیةحقوق 

 

 اخالص النیة � بأن القصد في تدبیراتھم أمر هللا والعدل أوال: 

 عدم الظلم في دمائھم وأموالھم وأعراضھم ثانیا: 

 ألھوائھم عدم استعمال السلطة ثالثا: 

 رابعا: المساواة بین الرعیة في إقامة الحق 

 

 



  حقوق الرعاة

 
 الرعاة الذین یتولون أمور المسلمین. 

 
 لھم إخالص النصیحة  –النُصح لھم أوال: 

 
 تذكیرھم إذا غفلواثانیا: 

 
 الدعاء لھم إذا مالوا ثالثا: 

 
 امتثال أمرھم في غیر معصیة هللا رابعا: 

 
اسمعوا “قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  :وعن أنس رضي هللا عنھ قالحدیث: 

 .))رواه البخارى((” وأطیعوا، وإن استعمل علیكم عبد حبشي، كأن رأسھ زبیبة
 

 إعانتھم في أمورھم خامسا: 
 

 مسادسا: عدم نشر عیوبھ

  المعلمحقوق 

 أن یكون التلمیذ مطیعا وإن یستأذن في كل أمر یرید فعلھأوال: 
 

 ثانیا: أن یكون مھذبا حین یسأل المعلم
 

 ثالثا: إذا لم یفھم ال یسأل الطلبة بل یطلب بأدب اإلعادة من المدرس
 

 عدم مقاطعة المعلم عند الحدیثرابعا: 
 

 أن ینصت للمعلم إذا حدثھ وإن یقبل علیھ بوجھھخامسا: 



 
 ال یرفع الصوت عنده سادسا: 

 
 أال ینسى فضلھ سابعا: 

 
 یَكثر الدعاء لھ حال حیاتھ ومماتھ ثامنا: 

 
 أال یذكره اال بخیر تاسعا: 

 
 أن یُدافع عنھ إذا اغتابھ أحد عاشرا: 

 
 التوقیر واالحترام وأن یقوم لھ احتراما حادیة وعشر: 

 
 أن یشكر معلمھ والصبر علیھثانیة عشر: 

 
 عدم تعمد إحراجھم ثالثة عشر: 

 
 أال یجادلھ رابعة عشر: 

 
 أال یرھقھ بكثرة األسئلة خامسة عشر: 

 
 سادسة عشر: أال ینادیھ باسمھ 

 
 سابعة عشر: ال یذكر فتوى أو رأي معلم آخر 

 

  حقوق المتعلم

 أوال: یقصد بتعلیمھ وجھ هللا ونشر العلم 
 

 ثانیا: یحب لطالبھ ما یحب لنفسھ 
 



 ثالثا: یعتني بمصالح الطالب ویعاملھ بما یُعامل أعز أوالده 
 

 رابعا: ال یبخل علیھ بعلم
 

 خامسا: ال یظھر للطلبة تفضیل أحد على أحد 
 

 یتودد لطالبھ وبذكر غائبھم بخیر وحسن الثناء سادسا: 
 

 یستعلم عن أسمائھم وأحوالھم سابعا: 
 

 یسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبھمثامنا: 
 

 یتفقد غائبھم تاسعا: 
 

 ویلین لھالتواضع مع الطالب عاشرا: 
 
 
 

  الجیرانحقوق 

 
 الجار ھو القریب منك

 
 أوال: االحسان الیھ بما استطاع بالمال والجاه والنفع 

 
 ثانیا: تقدیم الھدایا إلیھ في المناسبات 

 
 ثالثا: یكف األذى القولي والفعلي 

 
َل یَا َرُسوَل هللاِ، إِنَّ فُالَنَةً تَقُوُم اللَّیْ  :قِیَل لِلنَّبِيِّ صلى هللا علیھ وسلم :أَبَا ھَُرْیَرةَ یَقُولُ حدیث: 

دَُّق، َوتُْؤِذي ِجیَرانَھَا بِلَِسانِھَا فَقَاَل َرُسوُل هللاِ صلى هللا علیھ  ؟َوتَُصوُم النَّھَاَر، َوتَْفَعُل، َوتَصَّ



دَُّق بِأَْثَواٍر، َوالَ  :، قَالُواَخْیَر فِیَھا، ِھَي ِمْن أَْھِل النَّارِ الَ  :وسلم َوفُالَنَةٌ تَُصلِّي اْلَمْكتُوبَةَ، َوتَصَّ
 .ِھَي ِمْن أَْھِل اْلَجنَّةِ  :فَقَاَل َرُسوُل هللاِ صلى هللا علیھ وسلم ؟تُْؤِذي أََحًدا

 

  المسلمینحقوق 

 أوال: السالم 
 

 ثانیا: إذا دعاك أجبتھ 
 

 ثالثا: إذا استنصحك أجبتھ 
 

 تشمیت العاطسرابعا: 
 

 خامسا: عیادة المریض مع مراعاة الحال 
 

 مات اتبعھ  إذاسادسا: 
 

 سابعا: كف األذى عنھ 
 

 ثامنا: ال تباغضوا
 

 تاسعا: ال تدابروا 
 

 عاشرا: ال یظلمھ 
 

 حادیھ عشر: ال یخذلھ 
 

 ثانیة عشر: ال یحقره 
 



  حقوق غیر المسلمین

 
 أوال: الحمایة 

 
 عنھم ثانیا: كف األذى 

 
 

َماَواِت َواألَْرِض، َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، فَالَِق اْلَحبِّ َوالنََّوى، ُمْنِزَل  اللَّھُمَّ َربَّ السَّ
بِنَاِصیَتِِھ، التَّْوَراِة َواِإلْنِجیِل َواْلقُْرآِن، أَُعوُذ بَِك ِمْن ُكلِّ ِذي َشرٍّ أَْنَت آِخٌذ 

ُل فَلَْیَس قَْبلََك َشْيٌء، َوأَْنَت اْآلِخُر فَلَْیَس بَْعَدَك َشْيٌء، َوأَْنَت الظَّاِھُر  أَْنَت األَوَّ
ْیَن،  فَلَْیَس فَْوقََك َشْيٌء، َوأَْنَت اْلبَاِطُن فَلَْیَس ُدونََك َشْيٌء، اْقِض َعنِّي الدَّ

 .َوأَْغنِنِي ِمَن اْلفَْقرِ 
 

 الخطوة األولى بعد العلم عن ھذه الحقوق: 
v نسامح الناس 
v  نستسمح منھم 


